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Resumo: O estudo se propõe a registrar a experiência de inserção de presos das unidades 
prisionais de Londrina-PR no ensino superior a partir do levantamento das suas impressões 
sobre os problemas e as soluções encontradas no primeiro ano de estudos na UEL. Foram 
realizadas entrevistas com quatro estudantes apenados que adentraram à UEL em 2015 e 
também com profissionais que participaram da implantação da proposta de inserção desses 
presos no ensino superior. Os entrevistados abordaram aspectos do processo anterior à 
entrada na UEL e as suas impressões, dificuldades e estratégias de superação ao longo do 

primeiro ano de estudos na Universidade. 

 Palavras-chave: Sistema Penitenciário; Acesso ao ensino superior; Direito à educação.  

 

 Abstract: The study proposes to register the insertion experience of prisoners of prison 
units of Londrina-PR in higher education from the survey of their views on the problems and 
the solutions found in the first year of studies at UEL. Interviews were conducted with four 
apenados students who entered the NFB in 2015 and also with professionals who 
participated in the implementation of the proposed insertion of those arrested in higher 
education. Respondents have addressed aspects of the process preceding the entry at UEL 
and their impressions, difficulties and overcoming strategies throughout the first year of study 
at the University. 

Key-words: Penitentiary system; Access to Higher Education; Right to education. 

. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, Brasil. Email: 

amanda_de_nogueira@hotmail.com 
2Doutora em Serviço Social e Política Social, professora associada do Departamento de Serviço Social da 

Universidade Estadual de Londrina, Brasil. Email: silviaa@uel.br 



 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

OS PRESOS E O ENSINO SUPERIOR: UMA EXPERIÊNCIA DE INSERÇÃO NA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 

A proposta deste estudo, fruto de Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social na 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), foi registrar uma experiência de inserção de 

presos no ensino superior.  

No ano de 2015 seis detentos de unidades prisionais de Londrina-Paraná, aprovados no 

vestibular da Universidade Estadual de Londrina, foram autorizados pelo Judiciário a 

frequentar as aulas em cursos presenciais regulares. A partir do levantamento das 

impressões de quatro desses estudantes e de profissionais do sistema penitenciário e da 

universidade envolvidos com a experiência, buscou-se refletir sobre o acesso dos presos à 

educação e sobre a capacidade do sistema universitário de acolhimento desses presos 

como estudantes regulares, além de identificar e analisar as primeiras impressões e as 

dificuldades desses estudantes no seu primeiro ano de curso. 

Mas, num primeiro momento, foi necessário refletir sobre os fundamentos que sustentam o 

sistema penitenciário no mundo e sobre a realidade brasileira.  

1.1. O Estado Penal 

Com o desmonte do Welfare State através da desregulamentação da economia e da 

redução e fragmentação das políticas sociais sob o avanço das políticas neoliberais, as 

camadas mais vulneráveis da sociedade se veem desamparadas e isoladas do acesso aos 

bens sociais, são expostas a uma situação de isolamento e exclusão, e passam a ter um 

sentimento de “não pertencimento” à sociedade, deste modo, ao buscar meios para 

minimizar este sentimento, se inserem no crime, sendo o rastro da exclusão social o 

aumento da criminalidade.   

As medidas neoliberais impulsionaram a redução do sistema de proteção social e a 

flexibilização do mercado de trabalho que proporcionou a transição do Welfare State para o 

“Estado Penal”, como denomina Loïc Wacquant em suas obras, onde o Estado estende os 

investimentos em políticas repressivas.  

Nesta perspectiva, o Estado tem como objetivo central a punição para repressão das 

consequências de sua omissão, que perpassa o caminho contrário do Welfare State. 

Conforme Wacquant (2007), o aparato perverso do Estado Penal regula as camadas 

vulneráveis por dois meios, com a “mão esquerda”, através de recursos mínimos para a 

educação, a saúde, a assistência social, a habitação e o trabalho, pretende melhorar as 

condições de sobrevivência dos indivíduos. Porém, na contramão caminha a “mão direita” 

do Estado, a qual administra a polícia, as prisões e a justiça, principalmente sobre os locais 

mais vulneráveis do espaço urbano. 
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Perante a desregulamentação econômica o “Estado Penal” usa do encarceramento em 

massa para livrar-se fisicamente e estocar a população de sobrantes, reservas de mercado 

que persistem em permanecer “em rebelião aberta contra seu ambiente social”. Assim, para 

que o Estado mantenha a ordem e a segurança dentro da sociedade capitalista em conflito, 

ele agirá de forma coerciva, principalmente sobre os grupos estigmatizados. Assim 

Wacquant (2007, p.22-23) conclui que :  

“O erro cientifico e cívico mais grave consiste, aqui, em crer e fazer as pessoas acreditarem 

– como apregoa o discurso da hiper-segurança que, hoje em dia, satura os campos políticos 

e midiáticos – que a gestão policial e carcerária é o remédio ótimo, o caminho real para a 

restauração da ordem sociomoral na cidade, senão o único meio de garantir a “segurança” 

pública, e que não dispomos de nenhuma outra alternativa para conter os problemas sociais 

e mentais provocados pela fragmentação do trabalho assalariado e pela polarização do 

espaço urbano.”  

Diante da perversa atuação do “Estado Penal”, nota-se que a finalidade das prisões é de 

caráter punitivo, onde a segurança é posta em primeiro plano, ignorando qualquer medida 

humanista de tratamento ao recluso. Neste sentido, segundo Wacquant (2001) a proposta 

de ressocialização do preso não passa de mero slogan de marketing, pois estas são 

incompatíveis com o modelo de segurança imposto.  

O crescimento repentino da população privada de liberdade, apontado por Wacquant (2001) 

e Argüello (2005), tanto nos Estados Unidos como em escala mundial, não é consequência 

do aumento da criminalidade, mas é decorrente da imposição perversa do “Estado Penal”, 

que usa de suas artimanhas, como as políticas de segurança, para a criminalização da 

pobreza, ao mesmo tempo em que reduz a proteção social, causando efeitos tais como o 

desemprego, trabalhos precários, a fome, aumento da desigualdade social, entre outros.   

Wacquant (2001) acrescenta que “a prisão exporta sua pobreza”, sendo que as medidas do 

“Estado Penal” existem para potencializar a pobreza entre as classes mais populares, que 

garante a permanência em situação de vulnerabilidade social por um bom tempo e assegura 

a dependência estatal e a soberania sobre estes. 

O modelo norte-americano de “Estado Penal”, com políticas de tolerância zero para a 

criminalidade foi exportado para boa parte do mundo, inclusive o Brasil que, apesar de 

possuir uma legislação que prevê a reinserção social do preso, mantém políticas de 

reclusão que se encontram na contramão da Lei.   

1.2 O sistema penitenciário brasileiro e o direito à educação 

Até o ano 1984 não havia no Brasil nenhuma legislação que tratasse de gerir o sistema 

penitenciário, o que só se concretizou naquele ano com a Lei n° 7.210, de 11 de julho de 
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1984, a Lei de Execuções Penais (LEP). Na contramão de um modelo punitivo, a LEP 

significou um salto no campo dos direitos dos apenados. Em seu artigo 1º estabelece que:  

“A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal 

e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” 

(BRASIL, 1984).  

Os artigos 10° e 11° apontam para a ressocialização através da assistência, material, à 

saúde, à educação, social e religiosa, aos presos, como dever do Estado. No que diz 

respeito à educação, a LEP (1984) trata do assunto nos artigos 17 ao 21, entendendo-a 

como responsabilidade do Estado, com ou sem parcerias com o setor privado:  

“Artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado.  

Artigo 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da 

Unidade Federativa.  

Artigo 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação 

profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito 

constitucional de sua universalização.   

Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento 

técnico.” (BRASIL,1984).  

Assim, a LEP (1984) prevê que a inserção da política de educação dentro das prisões deve 

integrar desde a instrução escolar, com a oferta de ensino fundamental e médio, até a 

formação profissional. E, regulamenta ainda, que deve acontecer em locais apropriados, 

com biblioteca e material de consulta à disposição dos presos.  

Com essas medidas firma-se sobre o terreno da humanização das penas, busca garantir 

meios para que o preso possa retornar ao convívio social e que não seja excluído deste, e 

reconhece o preso como um sujeito de direitos, estando ele na situação de preso provisório 

ou já condenado, sendo assim, são assegurados a ele os mesmos direitos de um cidadão 

em liberdade.  

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 é aprovada Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com intuito 

de detalhamento e especificação da legislação sobre a educação até então existente. Esta 

apresenta as diretrizes gerais da educação nacional, seja ela pública ou privada, também 

define como deve ser a estrutura da educação básica até o ensino superior. 

Como a LDB não contemplou a questão educacional dos presos, em 2001 é aprovada pelo 

Congresso Nacional a Lei n° 10.172, do Plano Nacional de Educação (PNE), garantindo o 

direito à educação aos presos através da implantação do EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) em todas as unidades penais. 
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Neste sentido, em 29 de junho de 2011 entrou em vigor a Lei nº 12.433/2011, alterando 

alguns artigos da LEP (126, 127,128 e 129), estabelecendo do direito à remissão por horas 

de estudos. Esta oportunizou o reconhecimento da educação como direito do preso, 

impulsionando ainda mais a educação como elemento importante para o processo de 

reinserção social do preso, frente a perversa lógica do “Estado Penal”. 

Porém, o Brasil ainda possui uma população carcerária que cresce em velocidade 

exacerbada, se encontrando em quarto lugar no ranking mundial de população prisional, 

com um total de 622.202 pessoas privadas de liberdade em penitenciárias e centros de 

detenção estaduais, federais e carceragens de delegacias de polícia.  

Além dos altos índices de encarceramento do país, o perfil dessa população, segundo o 

(INFOPEN, 2014), é predominante de homens, com 94,2% do total de presos, sendo 

61,67% deles negros. Majoritariamente em idade produtiva, com 55,07% de jovens na faixa 

de 18 a 29, e pertencentes às classes populares. Em relação à educação, temos que o grau 

de escolaridade dos presos brasileiros é baixo, com montante de 75,08% que possui até o 

ensino fundamental completo e, 24,92% com ensino médio incompleto até superior 

completo. Especificamente em relação ao ensino superior, o relatório indica que apenas 

0,46% da população carcerária possui ensino superior completo, e outros 0,95% possui 

ensino superior incompleto.  

1.2. O sistema penitenciário paranaense e o acesso ao ensino superior 

A partir da nova legislação, no Paraná foi estabelecida uma parceria entre a Secretaria de 

Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 

Penitenciária, inserindo desde as fases de alfabetização, ensino fundamental, e o ensino 

médio dentro as unidades penais, onde as atividades educacionais acontecem por meio dos 

CEEBJA’s3 criados especialmente para atender as unidades penais, em conformidade com 

resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Conselho Nacional de Políticas 

Criminais (CNPC), que indicam a organização e a padronização da rotina de oferta de 

educação nas unidades penais, como acontece no município de Londrina, onde a 

administração dos CEEBJA’s é partilhada entre o estado e o município. 

Com o avanço da garantia do direito à educação nas unidades penais, no município de 

Londrina, em meados do ano de 2012, a UEL foi convidada pelos diretores das unidades 

penais para propor atividades educacionais voltadas para os presos que já haviam 

concluído o ensino médio.  Foi então que, em 2013, após alguns impasses, houve a 

implantação do cursinho pré-vestibular da UEL nas duas Penitenciárias Estaduais de 

                                                 
3 Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA)  
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Londrina4. Apesar da iniciativa do cursinho ter sido benéfica para todos os envolvidos, o 

projeto seguiu por apenas um ano. 

A experiência de funcionamento do cursinho impactou na universidade e nas penitenciárias, 

e também em toda a estrutura do CEEBEJA. E mesmo extintas as atividades, os presos 

sentiram-se motivados e continuaram a estudar com o apoio do corpo técnico da unidade e 

também da UEL, que não deixou de ofertar o material preparatório do cursinho.  

No ano de 2014, existem notícias de que estudantes cujas famílias tinham alguma posse já 

estavam obtendo autorização para cursar faculdades particulares, mas sempre em 

processos individualizados, e não como uma proposta aberta, embora haja informações 

esparsas de que o Juízo chegou a autorizar uma ou duas matriculas na própria UEL5.  

Em 2014 a UEL se dispôs, através da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), a 

aplicar o vestibular diretamente nas penitenciárias para atender a este público. No entanto, 

os presos não poderiam se inscrever para cursos de período integral ou para cursos no 

período noturno, por conta do regimento interno de segurança das penitenciárias.   

Esta iniciativa movimentou a rotina das unidades, vários presos da PEL I e PEL II fizeram o 

vestibular, porém, aqueles que passaram dependiam de uma autorização judicial para se 

matricular. Assim, a Vara de Execução de Penais (VEP) dialogou com os técnicos das 

unidades e com a Universidade sobre a viabilidade dos presos, de fato, cursassem a 

Universidade. E então, no ano de 2015, após as devidas avaliações, com a obtenção da 

autorização judicial, seis, dos onze presos em regime fechado que foram aprovados no 

vestibular da UEL, receberam autorização judicial para realizar sua matrícula na UEL.   

Esta iniciativa trouxe elevação no número de presos inseridos no ensino superior do Paraná, 

em 2016, dos 21 presos estudando atualmente em todo o estado, 13 estão em unidades do 

Sistema Penitenciário de Londrina.  

1.3. O primeiro ano de estudos na universidade  

A pesquisa foi realizada com quatro dos seis presos6 que realizaram o vestibular em 2014 e 

iniciaram os estudos no ano letivo de 2015 na UEL, todos do Centro de Estudos Sociais 

Aplicados (CESA): um do curso de Direito e três do curso de Serviço Social. A coleta de 

dados7 teve início ainda no ano de 2015, no mês de agosto, mesmo ano do ingresso na 

                                                 
4 PEL I e PEL II 
5 Não foi possível obter comprovação dessa informação junto à UEL.   
6 Foram entrevistados também alguns profissionais envolvidos no processo (Assistente Social, 
Psicóloga, Pedagogo, Coordenadora do Cursinho Pré-vestibular da UEL e Ex Pró Reitora da 
PROEX).  
7 No total foram realizados doze encontros, sendo que o aceite dos envolvidos para a realização da 
pesquisa se deu por intermédio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A maior parte, das 
entrevistas foi realizada no período matutino, em que eles estudam. Infelizmente não foi possível a 
presença de todos eles na totalidade dos encontros marcados, de maneira que em alguns encontros 
havia um, dois ou três deles. 
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Universidade, com o propósito de coletar as primeiras impressões deles frente ao universo 

acadêmico, possibilitando o registro ao longo do restante do ano letivo e buscando 

acompanhar as percepções deles o mais próximo possível do momento vivenciado.   

Aos entrevistados foram atribuídos nomes fictícios, a fim de preservar sua identidade. Desta 

maneira temos João com 48 anos, estudante de Serviço Social, José com 30 anos 

estudante de Serviço Social, Jorge também com 30 e estudante de Serviço Social e por fim 

Jonas de 33 anos, estudante de Direito. 

O movimento de abertura ao ensino superior aos presos ocasionou várias demandas às 

unidades penais, que não estavam preparadas para responder a elas. A documentação dos 

aprovados com autorização judicial foi uma delas, muitos deles não possuíam documentos. 

Outro problema particular aos estudantes em privação de liberdade se colocava nas normas 

das unidades penais, dentre elas o uso de uniforme e a restrição à quantidade de roupas, 

além da falta de acesso à internet.   

Estas dificuldades também passavam pelas condições financeiras e familiares de cada um 

deles, pois, como qualquer estudante, precisariam de dinheiro para locomoção8, dinheiro 

para a compra de livros ou para as cópias de textos e para a alimentação. O 

acompanhamento no Sistema Penitenciário estava restrito ao apoio da equipe técnica e à 

ajuda advinda dos próprios funcionários e da contribuição de igrejas e outras instituições 

filantrópicas. Este agravo evidencia a desresponsabilização do Estado para com a 

população carcerária que depende da ajuda familiar, ou quando isso não é possível, da 

filantropia. 

Ao iniciarem as aulas da UEL, outro conjunto de dificuldades surgiram, de início foi acordado 

entre as instituições (Universidade, Juízo e Sistema Penitenciário) que haveria o controle 

dos estudantes através de uma folha de frequência, algo que depois foi descartado pela 

negativa dos docentes de realizarem esse controle e responderem a chamada, ao controle 

de frequência e notas, como qualquer outro estudante na Universidade. A solução 

encontrada foi a do monitoramento eletrônico, via tornozeleira. 

A situação de preso exigiu um acompanhamento de ambas as instituições, porém houve a 

rejeição por parte de alguns órgãos administrativos da Universidade, como de alguns 

departamentos. Neste sentido, observa-se que o processo foi marcado por expectativas e 

esperanças, por um lado, e por dificuldades e estigmas, por outro, e ao final, por muita 

superação. 

Após serem presos, seria a primeira vez que estariam em contato com o mundo externo, e 

até mesmo o ato de se deslocarem para a Universidade no primeiro dia de aula foi um 

acontecimento, como relata João: “O pessoal foi lá buscar a gente, nós chegamos aqui igual 

                                                 
8 Neste período o município de Londrina ainda não contava com o direito ao passe livre para todos 
estudantes, apenas havia o benefício da “meia passagem”.  
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um peixe fora da água, andando para lá e para cá e não conseguia localizar onde era”.  

Naquele primeiro dia eles não foram sozinhos, precisaram de ajuda, pois são tutelados em 

todas suas ações quando estão dentro do sistema penitenciário.  

O cumprimento das normas do sistema penitenciário atrapalha o processo de aprendizagem 

dos estudantes, pois eles necessitam sair da aula mais cedo para não perderem o horário 

em que devem se apresentar na unidade prisional. Ademais a universidade requer do 

estudante, além do tempo para frequência nas aulas, tempo para o estudo fora delas, tempo 

para atividades extracurriculares, algo que posteriormente foi acordado com o Juiz, para 

liberação das estudantes em alguns dias no período vespertino. 

Os estudantes ressaltaram ainda nas entrevistas como o período em que estiveram presos 

os isolou da vida em sociedade e aumentou a dificuldade inicial para os estudos, dificultando 

a apreensão dos conteúdos. Além disso, eles continuaram tendo os mesmos problemas que 

já tinham para estudar no interior das unidades, decorrente da falta de estrutura física, da 

falta de material didático, da falta de acesso à internet, da superlotação das celas, entre 

outras, como relatam:  

“[...] muito tempo sem acesso à informação. Quando eu cheguei na universidade eu não 

sabia nem ligar um computador, não tinha acesso à internet lá, fiquei oito anos e dois meses 

sem acesso à internet, sem nada, e então senti muita dificuldade nesta parte, mas é, foi 

difícil, até o primeiro semestre, até o começo do segundo semestre foi difícil para 

acompanhar, mas graças a Deus foi possível.” (Jonas) 

“A dificuldade que eu estou tendo agora, é que faz muito tempo que eu parei de estudar, 

muito tempo, faz quase vinte anos e eu estou tendo dificuldade de acompanhar, até minhas 

notas estão bastante baixas.[...] Então o meu tempo está bastante curto. Eu trabalho, e só 

retorno as oito da noite. E lá onde que eu estou é bastante movimentado, nós hoje estamos 

em quatorze pessoas num espaço bem pequeno. Xeroco os textos para ler, as vezes eu 

começo a ler, quando eu vejo já estou dormindo, até cai da mão a apostila. E lá a gente 

acorda muito cedo, a gente acorda em média de cinco e meia às seis horas da manhã.” 

(João)  

Além das condições materiais, um dos entrevistados destaca que o contato com mundo 

extramuros comprometeu inicialmente os estudos. Para ele tudo era novo, o contato com o 

mundo e o universo da academia o fascinou, sendo que alguns deles consideraram que o 

mais importante naquele momento era poder usufruir daquela liberdade, mesmo que 

limitada. 

Havia um temor de que os estudantes presos poderiam ser pressionados por outros a 

trazerem algo para dentro da unidade, ou realizar alguma atividade irregular em benefício do 

crime organizado. No entanto, a experiência contribuiu para o resgate da autoestima deles 
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que se viram valorizados e comprometidos com o projeto. Assim, mesmo diante do grave 

cenário do sistema penitenciário brasileiro, a iniciativa vai rendendo alguns frutos, não só 

para a formação profissional deles, mas também para a vida pessoal:  

“Assim, pode até ser assim, que no meu histórico, né, no nosso histórico daqui da 

faculdade, não tenha sido um excelente histórico, em questão de avaliação de desempenho 

acadêmico, só que para nossa vida foi muito importante. Então, assim, éhh, descontruí 

vários conceitos que eu tinha, e agora eu me sinto um verdadeiro cidadão, assim, um 

verdadeiro cidadão, éhh, eu agradeço por tudo, eu agradeço até por este momento que nós 

estamos tendo aqui, pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida, e agora, e, 

vamos lutar, e esse com certeza vai ser bem melhor do que o ano que passou, então 

vamos aproveitando cada momento.” (José)  

“Ahh, o fato de eu ter chegado até aqui, foi eu não ter progredido no crime, porque se eu 

tivesse ficado rico, se tivesse dado tudo certo, eu não teria a consciência que tenho, é para 

falar a verdade, né, se tudo tivesse dado certo eu não tinha a consciência que eu tenho 

hoje, que tive que dar de cara na merda, lama, na merda, para ver que os outros só 

esperavam o pior de mim [...] Rapaz, oh louco, o tanto de conhecimento que eu adquiri, né, 

que eu aprendi, né, tipo assim , hoje é..., vou dar um exemplo só para você, hoje se o Juiz 

falar assim para mim, oh, tenho que trancar sua cadeia, não vai poder estudar mais, eu nem 

me frustro, tá ligado? Nem me frustro porque o que eu ganhei ninguém me tira mais, 

entendeu? Nem Juiz nenhum, nem polícia nenhuma vai me tirar, então, isso ai para mim já é 

valido, e eu sei, mano, que eu tenho condições de ser alguém na minha vida, que eu não 

dependo mais de roubar e traficar.” (Jorge)  

É possível observar o grande impacto que essa experiência de inserção dos presos (de 

regime fechado) no ensino superior teve com todos os envolvidos no processo, mas 

sobretudo, o impacto nos presos que tiveram a oportunidade de estudar, acessar formação 

profissional de alto nível, de exercitarem a liberdade, expandindo seus horizontes e tendo 

acesso à educação.  

Isso é ressaltado pelos profissionais envolvidos que enfatizam o direito à educação, como o 

Pedagogo do sistema penitenciário entrevistado. Ele diz: “[...] para muitos que não tiveram 

acesso, que foi interrompido o acesso, eles veem como uma ajuda, mas na verdade não 

seria nenhum privilégio, seria uma reconquista de direitos, pois eles têm direito a 

escolaridade, na verdade, seria essa retomada à cidadania, permitir que essas pessoas na 

condição de presos, cumprindo sua pena, bonitinho e tudo, mas ele não deixa de ser um 

cidadão, não deixa, digamos assim, de cumprir essa função social de retorno dele para a 

sociedade, que forma ele vai retornar se ele não está preparado?“.  
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste estudo foi registrar a experiência de inserção de presos de 

Londrina no ensino superior a partir do levantamento das suas impressões em relação aos 

problemas as soluções encontradas pelos envolvidos ao longo do primeiro ano de estudos 

desses presos na Universidade Estadual de Londrina- PR.  

Estudando a experiência foi possível observar que não há uma política de acesso à 

educação superior a indivíduos privados de liberdade em nosso país. Sendo que no 

processo de ingresso e permanência dos presos na UEL, como estudantes, as ações 

executadas pelos órgãos envolvidos (Sistema Penitenciário, Juízo e Universidade) partiram 

de iniciativas pontuais dos profissionais que buscavam dar respostas a situações 

específicas e realizar um direito previsto em Lei, sem um planejamento mais amplo.   

O estudo indicou o percurso e os obstáculos colocados no caminho dos envolvidos, 

para a concretização da experiência, onde foram registrados os entraves burocrático-

administrativos que envolveram documentação, autorizações, até questões de ordem 

material e financeira, como obter roupas, recursos para transporte, lanches, xerox, todos, 

um a um, solucionados com a boa vontade e o envolvimento de muitos.  

Esta experiência, mesmo com o arsenal de dificuldades, trouxe um saldo positivo 

para todos os envolvidos, para o Sistema Penitenciário em Londrina, que proporciona aos 

presos uma perspectiva de inserção social e formação profissional por meio da educação, 

para a Universidade que cumpre seu papel social e atinge uma parcela dos “sobrantes” da 

sociedade burguesa, e sobretudo para os estudantes que, mesmo presos, exercitam a 

cidadania.    
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